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A hét igéi

Legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva. (Lk 12,35)
Íme, új eget és új földet teremt az Úr, és népe örvendez benne örökké. (Ézs 65,17–18)

Az áhítat alapigéje

Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya:
ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent. (Jel 15,3-4)

Kedves Ifjúság!

Ebben a Jelenések könyvéből származó igeversében a
mennybe ragadtatott János szeme elé csodálatos kép
tárul: Jézus hűséges tanítványai üvegtenger partján
állnak és hárfával és énekkel imádják és magasztal-
ják a szent, mindenható és igazságos Istent: Nagyok
és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazsá-
gosak és igazak a te utaid, népek királya: ki ne félne téged,
Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te
vagy szent.

Én rendre azt tapasztalom, hogy Isten dolgai fe-
lett elmélkedni, csodálatos világán ámulni nem tu-
dok csöndre és nyugalomra szánt idő nélkül, munka,
millió elvégzendő feladat nyomása alatt. Pihenésre,
szünetre, szabadságra, le- és megállásra van szüksé-
gem ahhoz, hogy lelkemet magával ragadhassa a di-
cséret és a magasztalás Isten nagysága és gyönyörű
világa láttán.

Ha ezt teszem, akkor viszont átélem azt, hogy
a tétlen és dologtalan szemlélődésem és elmélkedé-
sem nem eltékozolt idő, hanem nagyon is gazdagítja
a munkámat és a cselekvéseimet.

A szombati vagy vasárnapi, az Isten dicséreté-
nek is dedikált ünnepnapokból, vagy mondjuk így:

nyugalom-napokból meríthető töltekezés és erő! A
tanulással és egyéb tennivalókkal tele hétköznapok
után éljünk ezzel minden hétvégén!

Oly szomorú, hogy oly nehézmegélni c. versében
Babits ezt írja:

„Oly szomorú, hogy oly nehéz megélni
és hogy a szépből csak az álma jut,
és hogy a pénzből jó ha mára fut,
s minden erőmet érte kell cserélni.
...
Oly szomorú, hogy nem fektethetem
Gyászos fejem egy csöndes ölbe tétlen
Hosszú napok során, e gyönge télben,
tünődni a halálon, s életen. … Lelkem kö-

rül a munka mocska van:
Nemes tétlenség, nemesíts meg engem!”

Kell a hetedik nap. A pihenés, a semmittevés jó,
áldás rejlik benne. Segít rendezni a gondolatainkat,
az életünket, a kapcsolatainkat – emberekkel és Isten-
nel is.Most a kényszerű otthonlét és az online tanulás
heteiben erre több időnk lehet. Engedjük, hogy meg-
történhessen velünk ezen a hétvégén is! Isten velünk!
Vigyázzatok magatokra! Isten is rátok!

Szeretettel köszönt benneteket: Kati

Ima

Szentháromság egy Isten! Tied életem minden napja. Áldott légy, hogy magadhoz vonsz engem is. Add,
hogy a nyugtalan világban ma benned találjak nyugalmat. Áldott légy, hogy keresed az elveszettet. Áldott
légy, hogy keresel engem is. Áldott légy, hogy téríted a tévelygőket. Áldott légy, hogy térítesz engem is. Tied
vagyok, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Add, hogy ma felüdüljön benned testem, lelkem s mindenem. Támogasd
mennyei erőddel azokat, akik betegek. Oszlasd félelmeinket. Add, hogy a járvány napjaiban is jó remény-
séggel legyünk a holnap felől. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a
te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd
meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de
szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Áldás

Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jé-
zusban! Ámen.


